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 h-index نام دانشگاه ردیف

 

 h-index نام دانشگاه ردیف

 181 دانشگاه تهران 1

 

 88 دانشگاه صنعتی سهند 23

 171 دانشگاه صنعتی شریف 3

 

 88 اه صنعتی شاهروددانشگ 22

 111 دانشگاه تربیت مدرس 2

 

23 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 گرگان
88 

 151 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3

 

 88 دانشگاه شهرکرد 23

 158 دانشگاه صنعتی اصفهان 3

 

 88 دانشگاه شهید چمران اهواز 23

 158 دانشگاه علم و صنعت ایران 3

 

 78 دانشگاه زنجان 23

 141 دانشگاه تبریز 3

 

 75 دانشگاه شاهد 23

 141 دانشگاه شیراز 3

 

 75 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 23

 148 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3

 

 74 دانشگاه قم 34

 185 دانشگاه فردوسی مشهد 14

 

 78 دانشگاه سیستان و بلوچستان 31

 188 دانشگاه کاشان 11

 

 78 دانشگاه لرستان 33

 111 دانشگاه شهید بهشتی 13

 

 71 دانشگاه خوارزمی 32

 118 دانشگاه رازی 12

 

 71 دانشگاه خلیج فارس 33

 111 دانشگاه بوعلی سینا 13

 

 78 دانشگاه اراک 33

 188 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 13

 

 78 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 33

 184 دانشگاه اصفهان 13

 

 78 گلستاندانشگاه  33

 181 دانشگاه مازندران 13

 

 18 دانشگاه ایالم 33

 18 دانشگاه سمنان 13

 

 11 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 33

 17 دانشگاه پیام نور 13

 

 15 دانشگاه جامع امام حسین )ع( 34

 17 دانشگاه شهید باهنر کرمان 34

 

 15 دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( 31

 17 اه گیالندانشگ 31

 

 18 دانشگاه بیرجند 33

 11 دانشگاه یاسوج 33

 

32 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 ساری
18 

 18 دانشگاه کردستان 32

 

 18 دانشگاه زابل 33

 11 دانشگاه بین المللی امام خمینی 33

 

 11 دانشگاه حکیم سبزواری 33

 18 دانشگاه یزد 33

 

 11 دانشگاه مراغه 33

33 
نشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری دا

 پیشرفته کرمان
18 

 

 51 دانشگاه عالمه طباطبایی 33

 51 دانشگاه صنعتی قوچان 33  87 دانشگاه ارومیه 33

 55 دانشگاه دامغان 33  87 دانشگاه محقق اردبیلی 33

 58 دانشگاه صنعتی ارومیه 34  81 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 33

 58 دانشگاه بناب 31  84 دانشگاه الزهرا )س( 24



 41 دانشگاه بجنورد 33  84 دانشگاه صنعتی شیراز 21
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 h-index نام دانشگاه ردیف

 

 h-index نام دانشگاه ردیف

 81 دانشگاه هنر تهران 33  45 دانشگاه مالیر 32

 81 دانشگاه والیت 33  44 نشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدا 33

 88 دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان 33  48 دانشگاه هرمزگان 33

 88 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 34  48 دانشگاه تفرش 33

 88 دانشگاه نیشابور 31  48 دانشگاه صنعت نفت 33

 11 جمال الدین اسد آبادیدانشگاه سید  33  81 دانشگاه صنعتی همدان 33

 11 دانشگاه هنر اصفهان 32  85 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 33

 11 دانشگاه میبد 33  85 دانشگاه فسا 34

 15 مجتمع آموزش عالی گناباد 33  88 دانشگاه جیرفت 31

 15 مرکز آموزش عالی اقلید 33  88 دانشگاه گنبد کاووس 33

 15 مرکز آموزش عالی محالت 33  81 تی سیرجاندانشگاه صنع 32

 14 دانشگاه سلمان فارسی کازرون 33  81 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 33

 18 دانشگاه تربت حیدریه 33  88 دانشگاه صنعتی بیرجند 33

 11 دانشگاه بزرگمهر قائنات 144  88 دانشگاه صنعتی اراک 33

 18 مجتمع آموزش عالی سراوان 141  88 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 33

 18 مرکز آموزش عالی الر 143  88 دانشگاه اردکان 33

 8 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 142  81 دانشگاه فرهنگیان 33

 85 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 34
 

143 
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 ایران
7 

 7 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 143  85 دانشگاه فنی و حرفه ای 31

 7 مرکز آموزش عالی کاشمر 143  84 دانشگاه صنعتی قم 33

 5 مجتمع آموزش عالی زرند 143  88 دانشگاه جهرم 32

 8 دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه 143  88 دانشگاه کوثر 33

 8 دانشگاه هنر شیراز 143  88 اه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشگ 33

 8 فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. ایران  دانشگاه 114  88 دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی 33

 

 

 ایرانجمهوری اسالمی  و فناوری موسسات پژوهشی Hشاخص  -8جدول 



-h نام پژوهشگاه ردیف
index 

 

 h-index نام پژوهشگاه ردیف

 181 پژوهشگاه دانش های بنیادی 1

 

 1 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 33

 11 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 3

 

 8 پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 33

 18 پژوهشگاه رنگ 2

 

 1 پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 33

 85 پژوهشگاه مواد و انرژی 3

 

 1 شکده علوم زمینپژوه 24

 85 پژوهشگاه صنعت نفت 3

 

 4 پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی 21

3 
 17 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

23 

ریزی و اقتصاد  مؤسسه پژوهشهای برنامه

 کشاورزی
4 

 15 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری 3

 

 8 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 22

 15 ژوهشگاه علوم و فنون هسته ایپ 3

 

 8 پژوهشکده بیمه 23

 18 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 3

 

 8 پژوهشکده مطالعات فناوری 23

14 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 

 زلزله
51 

 

23 
 8 مؤسسه تحقیقات باغبانی

 48 پژوهشگاه رویان 11

 

 8 پژوهشکده پولی و بانکی 23

 48 پژوهشگاه نیرو 13

 

 8 پژوهشکده میکروالکترونیك 23

 48 مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 12

 

 1 پژوهشکده گردشگری 23

 48 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 13

 

 8 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 34

 85 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 13

 

 8 میپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسال 31

13 
 85 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

 

33 

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی 

 )سمت(
8 

 81 پژوهشگاه استاندارد 13

 

 8 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 32

 81 پژوهشگاه فضایی ایران 13

 

 8 پژوهشکده مواد نوین سرامیکی 33

 81 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 13

 

 8 پژوهشکده برق 33

 88 مؤسسه تحقیقات آب 34

 

 8 مرکز تحقیقات علوم پایه کاربردی 33

 11 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو 31

 

 8 مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی 33

 18 مؤسسه پژوهشی خیام )پژوهشگاه هوافضا( 33

 

 8 هنر و ارتباطات  مؤسسه  فرهنگ، 33

32 

م و فناوری اطالعات ایران پژوهشگاه علو

 )ایرانداک(
17 

 

33 
 8 مرکز تحقیقات جرم شناسی

 15 پژوهشکده آمار 33

 

 8 پژوهشکده هنر 34

 11 مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور 33

 

 8 مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری 31

 11 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 33

 

 8 مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری 33

 


